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Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam ra quân đầu năm Mậu Tuất-2018
Mùng 4 Tết Mậu Tuất, Cán bộ công nhân viên chức lao động toàn Công ty Xổ số kiến thiết
Quảng Nam ra quân đầu năm. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân
mới toàn thể CNVCLĐ Công ty tề tựu đông đủ để họp mặt chúc Tết, thăm hỏi và ra quân đầu
năm thực hiện nhiệm vụ.

  

Toàn thể CNVCLĐ Công ty tại lễ ra quân đầu năm
Đ/c Đinh Văn Sơn– Chủ tịch Công ty và Đ/c Nguyễn Thị Thu Sương (giữa)– Giám đốc Công ty
động viên cán bộ thị trường trước giờ lên đường

  

Những chuyến xe chia đi các ngã đưa Cán bộ công nhân viên Công ty đến các địa bàn của 14
tỉnh miền trung để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ của kỳ mở thưởng ngày mùng 5 Tết tức
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ngày 20/02/2018;Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty do điều kiện kinh
doanh đặc thù mang lại. So với các năm trước năm này việc tổ chức ra quân như vậy chưa phải
là sớm, có những năm 24 giờ đêm ba mươi hoặc mùng 1 Tết CBCNV Công ty đã phải lên đường
làm nhiệm vụ.

  

  

 2 / 2


